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35a HISPANA KONGRESO DE  
ESPERANTO

La Organiza K om itato  in form as ke 
post la  30-a de Junio, ili n e p ovos res
pondeci pri loĝejoj en  Lérida. Gis tiu  
dato, ili rezervis, jenajn  loĝejojn:

H osta l "Condes d e U rgel” kvar steloj: 
50 du litajn  ĉam brojn.

R esidencia  Principal, du steloj: IO 
dulitajn  ĉam brojn.

R esidencia  Rex, du steloj: IO dulitajn  
ĉam brojn.

H osta l Herda, du steloj: 20 dulitajn  
ĉam brojn.

H osta l Jam aica, du steloj: IO dulitajn  
ĉam brojn.

H otel Agram unt, unu stelo: 20 duli
tajn  ĉam brojn.

H osta l La Canonja, unu stelo: 25 du
litajn  ĉam brojn.

Krom  la hoteloj estas Cam ping en  
la Parko "Alcalde Pons" (Las B alsas).

FU N DACIO N  .ESPERANTO»

Cinco nuevos donativos abren este  
año la relación: E rnesto  M artinez, de 
C heste, 100 ptas.; V. B ueno, Vda. de  
M áñez, de Zaragoza, 2.000 ptas.; E leu
terio M oreno, de M álaga, 1.000 ptas.; 
Diana G astón, de Zaragoza, KIO ptas.; 
Sres. Bielsa-Lázaro, de Zaragoza, 1.000 
pesetas. Total: 4.200 ptas.
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FUNDACION ESPERANTO

K O N K U R S O J

La Patronaro de la  "Fundación ESPERANTO" decid is en kunsido  okazinta  
la 11-an de februaro 1975-a organizi du konkursojn . N om e:

LITERATURA KONKURSO

E stos du prem ioj:
1. * -P rem io  "Sancho Rebullida", 5.000 pesetoj kun konfirm a diplom o. Temo:

“F ilo logia  a sp ek to  de E speranto k iel lingvo in tern acia”.
2. a -P rem io  ‘‘F rancisco M áñez”, 2.000 p esetoj kun konfirm a d ip lom o. Originala

rakonto.

R E G U L A R O

1) La konkursantoj devas esti m em broj de H ispana E speranto-Federacio aŭ 
eksterlandaj abonantoj a l BOLETIN.

2) ĉ iu  k onkursaĵo  am pleksu  2.000 - 3.000 vortojn  (bon e atentu  ĉ i tiun  punkton).
3) Oni send u  p o  kvin  ekzem plerojn  de la  konkursaĵo  tajp itajn  laŭ  duoblaj 

in terlin ioj.
4) La konkursaĵoj devas e s ti subskrib itaj per pseŭdon im o por kaŝi la  iden

tecon  de la  konkursanto, kaj en  aparta koverto, sur kiu devas e s ti skrib ita  
la id en tiga  pseŭdon im o, oni sendu  la  nom on  kaj la  adreson.

5) K iam  p ub lik iĝos la  V erdikto, pub lik iĝos sam tem p e la  nom oj de la  juĝintoj.
6) La dat-lim o p or send i la konkursadojn esta s la  30-a de sep tem bro  1975-a. 

Kun la indiko: “Por la  Literatura K onkurso d e Fundación  ESPER A NTO ”,
Prem io ".....................................", oni sendu  la tek sto jn  al: F-ino In és G astón,
Sekretariino. P aseo M arina M oreno, nŭm . 35, 4.° dcha. Zaragoza.
La V erdikto  publik iĝos okaze de la  Tago de Zam enhof, la  15-an de decem 
bro 1975-a.

ORATORA KONKURSO

Ĉi j araj elek teb laj tem oj: a) “H ispanujo, ĝiaj m oroj kaj folkloro", b ) "His
pana litera tu ro”.
I a - Prem io “Fundación  ESPERANTO", 5.000 p esetoj kun konfirm a diplom o. 
2 .°-H onora  M encio. D iplom o.

R E G U L A R O

1) La K onkurso okazos en  la kadro de la X X X V a K ongreso de H ispana E spe
ranto-Federacio, okazonta en Lérida, de la 181 ĝis la 22a Ju lio  1975a.

2) La konkursantoj devas esti m em broj de H ispana Esperanto-Federacio.
3) Okaze de sam nivelaj m eritoj de la  konkursantoj, la prem io povos esti 

divid ita  laŭ decido de la  Juĝa K om isiono.
4) La konkursanto devos paroli ne m alpli ol IO m inutojn , nek  p li o l 20 m i

nutojn. Ili p ovos havi nur m allongajn  m em origajn  notojn.
5) La konkursantoj devos sin  anonci al la sekretariejo  de "Fundación E SPE 

RANTO” antaŭ la  l-a de julio. S am tem pe ili devos sendi la sk izon de iliaj 
oratoraĵoj.

Zaragoza la 10-an de m arto de 1975.

Inés Gastón 
Sekretariino de la

"Fundación ESPERANTO” kaj d e la  K onkursoj
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K O M U N I K O

La E straro  de UEA:

1. N otas la gravan rolon de la  E speranto-kulturo en la m oderna E speranto
m ovado, kaj la  specialan  kontribuon  kiun faris tra 25 jaroj la  Belartaj 
K onkursoj de UEA;
2. E sprim as sia jn  dankojn pro ilia  sindona laboro al la retirigintaj pre
zidanto de la juĝkom isiono , p rofesoro  G aston  W aringhien, kaj sekretariino  
de la  K onkursoj, s-ino E m ilija  Lapenna, k iel ankaŭ al la  tu ta  juĝk om isiono  
de la  ĵu sp asin ta  periodo (W. Auld. R. Bernard, C. C ontento, J. H . R osbach, 
I. R otkvic, A. Venture);
3. B onven igas al siaj roloj la novajn  prezidanton de la  juĝk om isiono , s-ro 
B aldur R agnarsson, sekretarion , s-ro A lec V enture, kaj juĝkom isionon;
4. Kaj deklaras 1975 Jubilea Jaro de la B elartaj K onkursoj even to  festo ta  
dum  la 60-a U niversala K ongreso de E speranto, K openhago, 26 julio- 
2 aŭgusto  1975.

60.a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

O kazonta en F rederiksberg (K openhago) D anlando de la  26a de ju lio  ĝ is la
2a de aŭgusto 1975

Inform oj riceveblaj ĉe la  k onstanta  adreso de la K ongreso: N ieuw e Bin- 
nem veg 176, R otterdam  - 3002 N ederlando.

S ta tistik o: (31 de januaro 1975).
E n tute 603 aliĝintoj el 39 landoj. (H ispanoj 8).

«N ur partie b lindigitaj fanatikuloj povas ne kom preni k e la  partioj —kiaj 
ajn!— aten tos la esperantan aferon, nur kiam  ĝi e s to s  reale forta.» (Leteroj 
de E. Lanti, paĝo 188a).

XXXVa I. K. U. E. - KONGRESO

O kazonta en  R om a d e la IIa ĝ is la  16a de aŭ gu sto  1975
K rom  pri la laboroj de la  K ongreso, on i profitos p ri la  eb leco  v iz iti la  

n eelĉerpeb lajn  b ela ĵo jn  de la E terna Urbo, k iu  en  tiu  ok azo  m alferm os sia jn  
trezorojn , eĉ  tiuj k utim e ne facile  alireblajn.

Inform as: P. G iacin to Jacobitti, P iazza S. M aria M aggiore, 8 - 00185 Rom a, 
Italu jo.

48° KONGRESO DE S. A. T.

O kazonta en  H ago (N ederlando) de la  26a de ju lio  ĝ is la  
2a de aŭgusto  1975

Inform oj riceveblaj ĉe la Sekretario: J. K uijpers, L om bardkade 85-b R ot
terdam  - 3001 N ederlando.

3 °  INTERNACIA KONKURSO-EKSPOZICIO DE INFANAJ PENTRAĴOJ

Santa Colom a de G ram anet (B arcelona) H ispanujo

La lim d ato  por la ricevo de la  pentraĵoj estas la 31-an de Ju lio  1975. 
Inform as: E xcm o. A yuntam iento “Ponencia de Cultura", Santa C olom a de 

G ram anet (B arcelona) H ispanujo.
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LA PRIZONO DE IIEIDA»
Kataluna popolkanto

“La presó  de L leida” (La prizono de Lleida) estas unu e l la plej konataj 
popolkantoj de la  riĉm ina kataluna folkloro. Oni povas aserti ke tiu  “fajna  
p erlo” troviĝas, d e ĉiam , en  la  repertuaro de ĉiu  supera ĥoro.

Tiu p opolk anto  ensorĉas nin, ne nur pro la  rava m elod io , sed  ankaŭ, sam 
grade, pro la  kortuŝaj versoj de nekonata aŭtoro, kiuj e lpensig is, sendube, 
pro reala h istoria  fak to  dum  la m ezepoko.

Jen ĝi, kvazaŭ on i rakontus tradician  p o p o lle g e n d o j

------ 0 O0 ------

M argareta, ĉarm a filin o  de la Barono, e l la  verando de sia  palacloĝejo , kor
tuŝite aŭ sku ltas ravan kanton d iritan  de iuj m alliberuloj. U nu e l ili, per sia  
b ele m odu lita  kaj agrabla voĉo, altiras, p li o l la ceteraj, ŝian  aten ton . R avite 
de la  b ela  m elod io  kaj elvok iveco de la  vortoj, ŝi forlasas la  a ltan  lokon  kaj 
m alrapide m alsupren iras laŭ  ekstera ŝtuparo: po  unu  ŝtupo je  ĉ iu  kant-stanco.

De m alantaŭ  la  krado la  kaptitoj, observinte ŝin, su b ite  ĉesa s kanti. Kia 
bedaŭro!, ĉar ŝ i deziras aŭskultadi de p li p roksim e tion, k io  eliras e l la  lipoj 
de tiuj junaj viroj, kaj ankaŭ provi gvati tiun, k iu  kapablis sen k on sc ie  m olig i 
ŝian  koron —  tiun  koron k iu  ankoraŭ estas preskaŭ infana. Ŝ i alproksim iĝas  
pli, kaj p etas a l ili.

—Daŭrigu, daŭrigu  ĝ isfin e  la  sorĉan  kanton, ho vi, m albonsortaj m allibe
ruloj! B onvolu  aŭdigi a l m i, tute, v ian  ravan kanzonon, ĉar aŭdante ĝ in  m ia  
koro batas em ocie , kaj m ia  sp irito  streĉiĝas.

—H o v i, ĝen tila  baronidineto! S ciiĝu  ke n i nur kantas pro senespero, ĉar 
eb le n i nen iam  ricevos pardonon de v ia  patro.

—Cu m ankas al v i m anĝaĵo aŭ trinkaĵo? Ĉu la provoso n e ĉ iam  donas al 
vi la ĝustan  m anĝo-porcion? —dem andas naive la  knabino.

—Tio k io  m ankas a l n i, ne estas t io  k ion  v i d iras, sed, sim p le, la  ŝlosilo .
—Sed, sp ite  tion , b onvolu  rediri tiun  kantadon, kvazaŭ vi es tu s  enkaĝigita! 

kardeloj. Finu, finu  la kanton, ĝ is la sta  refreno, k ies m elod io  delogas m in. 
R ekom pence, m i tuj iros renkonti m ian  patron kun la ce lo  p eti indulgon  por 
vi. Do, m i petegas: kantu, kantu ree!

La kaptitoj akceptas la  proponon kaj, sekve, agordas siajn  voĉo jn  por kanti 
kun pli da em ocio  ol antaŭe. M argareta ekstaze aŭskultas. Kaj p o st la  fino, 
ŝi dem andas ankoraŭ.

—Kiu el v i elpensis ĝin?
—Ĝi es tis  elpensita  de tiu, kiu surportas nigran ĉapelon. Li estas la plej 

juna —al ŝi on i respondas.
ŝ i  tuj alkuras renkonten  al sia  patro, la barona m oŝto.
—Patro m ia! Mi deziras propeti v in  pro unu sola  favoro kiu ne m ulte  

gravas.
—Nu, filin o  kara, kian korfavoron m ian vi deziras?
—Ho, m i ne p etas V alencion, nek Aragonon, nek B arcelonon, sed, nur, ke 

vi liveru al m i la prizonan ŝlosilon!
—Cu vi ŝercas? Vi, ja, bone scias ke al m i ne decas k onten tig i v in  pri tio, 

ĉar koncerne la  m alliberulojn  m i esta s p lenresponda antaŭ nia sin joro, la 
reĝo. Sed , bonvolu  diri al m i kial v i in teresiĝas pri tiu  afero?

—Ho, m ia patro! E ksciu  ke m i deziras la liberiĝon de m ia am ato, kiu  estas  
unu el ili — ŝi balbutas tenere.

—M argareta! Sendube vi ne bone konas lin. Ekkonu, do, ke li, kaj liaj 
kunuloj, estas fiaj kaj tim indaj krim uloj, ĉar ili in stig is m iliton  en La Garriga, 
C onflent kaj R osselló , kaj ili bruligis urbojn  kaj vilaĝojn . Ili, do, faris m ulte  
da m albono, kaj tia l ili nepre m eritas severan kaj defin itivan  punon.

—Kia sorto  fa los sur ilin, do? — dem andas ĉagrenita la  junulino.
—E stas jam  proksim a la Paska Sabato, kaj tiam  on i pendum os ilin.
—Patro, patro  m ia! B onvolu  aŭsku lti m ian  peton kaj kom patu  ilin  —diras 

plorĝem ante la  baronidineto. —N e ekzekutu  m ian am aton — ŝi aldonas, ge
nuiĝanta antaŭ  li.

—Mi volas sciig i al vi, ke la  ŝnuroj esta s  jam  faritaj, ke la pendum iloj estas  
jam  starigitaj, kaj ke li estos la unua suriranta la eŝafodon.
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— H o ve, m ia  patro! Se nepre on i devas pendum i lin, pendum u ankaŭ m in  
kune kun  li. Farigu pendum ilojn  el arĝento, kaj ornam u ilin  per freŝaj rozoj 
kaj d iantoj. Kaj k e la  m aŝoj estu  el oro. Ke ĉio  altiru  la  atenton  de la preter
p asantoj. T iel on i ĉagreniĝos, kaj softe , kvazaŭ prege, diros:

—V e, jen  la  m alfe liĉu lino  k iu  m ortis pro sia  am ato!— .
Kaj ili a ld irektos al m i sim ilajn  vortojn:
—N i vin  kom patas, ho velk inta  kaj deŝirita  rozo de la am -ĝardeno! V i es tis  

nobela knabino, filin o  de la Barono; nep ino de la hungara R ego kaj parencino  
de la  n ia  aragona. V i finspiris am ante junan m ortkondam niton .

------ 0 O0 ------
La korvoj form anĝis la korpojn  de la ekzekutitoj. Kaj en  la plej b ela  kaj 

hela  palaca  ĉam bro, agoniis kelkajn  tagojn  p oste , pro am angoro, la  ĉarm a kaj 
m alfe liĉa  M argareta, kiun, en b lanka kaj eta  ĉerko, oni kondukis kaj en te
rigis ĉe  om bra angulo de la  tom bejĝardeno.

------ 0 O0 ------
P ost m ultaj jarcen toj, la  ven teto , ankoraŭ nun, tie , k ie antaŭe es tis  la 

tom b ejo , preĝas por ŝi kaj susuras la  kanton de tiu  kondam nito  k iu  tie l loge  
kantadis kaj gracie surportis n igran ĉapelon.

K om pilis:
Gabriel MORA i ARANA

(*> "Lleida" =  aŭtoktona nom o de la  kataluna urbo Lérida.

K O M E N T O

E n rap orto  p ri la  34a H ispana K ongreso de E speranto, m i leg is ion , kio  
m irig is m in. V erdire, la  tu ta  n o te to  m irig is m in.

«INFORMA KUNSIDO PRI U.E.A....................  La tu ta  kunsido  tem is pri la
n eŭ tra leco  d e U.E.A. O riginalajn kaj kuriozajn  v idpunktojn  on i ek sp on is en  
tiu  aran ĝo................»

K iam  m i es tis  in v itita  de la D elegito  de U.E.A. en  V alladolid , k onsente kun  
la Prezidanto de H.E.F. por in form i dum  tiu  kunsido al la in teresito j, vo lon te  
m i akceptis; m ia kondiĉo esti m em bro de fam ilio  laboranta por E speranto de  
antaŭ p li o l sepdek jaroj, devigas m in help i en  tiu  in form a laboro.

Ke la  tu ta  kunsido tem is pri la  neŭ tra leco  de U.E.A., m i n e  rem em oras, 
m ia in form ado baziĝis sur la dem andoj faritaj al m i, sed ... povas esti. Mi 
ĉiam  k onsideris ke Ŭ.E.A., k ies karaktero estas ege praktika, havis k iel supe
ran ce lon  krei kaj p lifirm igi la so lidarecon  kaj am ikecon  in ter  siaj m em broj 
praktikante kaj realigante la  idealon  de E sperantism o kaj la efek tivan  vivon  
de la L ingvo Internacia. Por U.E.A. — laŭ m ia vidpunkto—  la esperan tista  
p opolo  n e es tis  nur internacia, ĝi es tis  U niversala kaj N eŭtrala  k iel ĝ ia  o fi
ciala lingvo ESPERANTO. Sed, k io ĉefe  m irigis m in  esta s la  frazo: «Origina
lajn kaj kuriozajn  vidpunktojn  on i eksponis en tiu  aranĝo». La sign ifo  de la  
vorto  neŭ tra leco  estas tie l klara ke m i ne kom prenas k iel povis e s ti originalaj 
nek kuriozaj la diversaj vidpunktoj pri la tem o; povis esti originalaj aŭ 
kuriozaj la  d iversaj esprim m anieroj, sed  ne, la  vidpunktoj prezentitaj.

Laŭ la  P lena Ilu strita  V ortaro, la vorto  neŭtraleco sign ifas: Stato de per
sono, grupo aŭ ŝtato kiu ne volas partopreni en io kio bataligas la aliajn.

Do, neŭtrala  persono estas pacam anto, kaj veraj esperan tistoj, ĝenerale, 
tiaj estas. Zam enhof diris: «La n eŭtraligo  de la  intergentaj rilatoj estas la  tuta  
celo  de niaj laboroj».

Sekve, ni devas labori por la  paco, sed  por la  paco kontraŭ la perforto, 
ne p or tiu  pasiveco  nom ata rezignacio ĉar tio  ne estas paco. E sti neŭtrala  
sign ifas resp ek ti la aliu lojn, sed  ne, p erm esi ke la aliuloj b atos vin.

Ke Ia tu ta  kunsido tem is pri la neŭ tra leco  de U.E.A., povas esti; ĉiuj ĉ ees
tantoj k on sc iis  pri la grava situ acio  en  la in terno de U.E.A. kaj p li, m alpli, 
ĉiuj k on is la  antidem okratian  sis tem on  de kiuj es tis  pretaj ob sed e atenci 
kontraŭ  la  E straro de U.E.A., — kiel on i povas ataki d iliĝencojn  en  la  film oj 
pri la  "far w e s t”— , por atingi la  gvidadon de la  asocio  laŭ  siaj in teresoj de 
partio. Cu tio  oni povas nom i neŭtralecon?

B edaŭrinde, in ter la  esperantistoj ankoraŭ estas kiuj konfuzas la  pasivecon  
kun la  p aco  kvankam  ili vestas tiun  per la  nom o rezignacio, kaj ili preferas  
nur p en si ke: «U nueco estas forto». Ili pravas, sed  al k io  aŭ al kiuj ili sin
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unuigas? S e  ili e sta s  esperan tistoj, veraj Zam enhof ano j devas legi la  poem on  
"La V o jo ” kaj m ed iti pri la  vortoj de la  M ajstro.

S e  longa sekeco  aŭ  ventoj subitaj 
V elkantajn  fo lio jn  deŝiras,
N i dankas la  ven ton , kaj, repurigitaj, 
N i forton  p li freŝan  akiras.
N e m ortos jam  n ia  bravega anaro. 
Ĝin jam  ne tim igos la  vento, nek  staro, 
O bstine ĝi paŝas, provita, hardita,
Al e e i’ unu fojon  signita!»

N un m i deziras klarigi la unuan parton  de la  raporteto.
«En la sam a sa lono  k ie okazis la delegitara kunveno, oni ce lebris la  in for

m an kunsidon  pri U.E.A., k iu  es tis  ege m albone aranĝita. N en iu  respondeculo  
e s tis  antaŭvid ita . Por so lv i ĉ i tiun  cirkonstancon  kaj laŭ in v ito  de iuj e l la 
m alm ultaj ĉeestan to j, akceptis tiun  taskon  F-ino I. G astón ...»

La In form a K unsido pri U.E.A. e s tis  bonege organizita kaj serioze efek ti
v igita. Ĝi ok azis sub  la aŭspicoj de la  D eleg ito  de U.E.A. en  V alladolid , kiu  
prezid is la  kunsidon  kaj de la  unua m om ento  es tis  en  la  sa lon o  p or akcepti 
la  kunsidontojn . Mi ak cep tis la  in form an taskon, ne laŭ  in v ito  de iuj e l la 
ĉeestan to j, sed  laŭ skriba invito  de Sro. G am boa, D elegito  de U.E .A. en  Va
lladolid .

Okazas ke esta s personoj, kiuj ŝajne ne sc ias atendi kaj sendube op in iis  
ke m i ne supren iris la  podion  pro h ezito , dum  m i sim p le atendis ĝ is la  lasta  
m om ento  pro  eb la  alveno de la  Prezidanto de H.E.F., k iu  la stm om en te  devis 
rezigni sian  deziron partopren i tiun kunsidon.

Feliĉe, la  esperan tistoj de V alladolid  esta s grupo, k iu  d igne sc ias organizi 
kaj efek tiv ig i la  laborojn  kaj d iversajn  aranĝojn  k iel decas al kultura m ovado  
kaj al Grupo apartenanta al U niversitata  Urbo.

Inés Gastón

35° HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
O rganizita de H .E.F., okazonta en Lérida de la  18a ĝis la 22a de Julio 1975 

PLEJ FREŜAJ INFORMOJ
LOKA KONGRESKOMITATO: Prezidanto, José Franquesa Solé; V icprezi

danto, José O livé Ferrando; Sekretario, V icente V eses C astellanos; K asistino,
M.a Luisa T orrelles Solé; M em broj, Jaim e Argelich M untaner, José M.a Serés 
Ubach, José P ont M areé kaj Jorge A rgelich Pla.

KONGRESEJO: Pavilono en Parko "Campos E líseo s”.
PROVIZORA PROGRAMO

SOLENAJ MALFERMO KAJ FERMO DE LA KONGRESO.
MESO EN  ESPERANTO.
LABORKUNSIDOJ. — Krom  la Ĝ enerala K unveno de H.E.F., okazos Labor

kunsidoj de la  estraro  de H.E.F. kun delegitoj de Grupoj kaj Fakaj K unvenoj.
PRELEGOJ. —  En E speranto p relegos la  konata poeto  G abriel M ora i Arana. 

E n h ispana lin gvo  ne esta s ankoraŭ decidite.
ORATORA KONKURSO. — Ĉijare okazos Oratora K onkurso organizita  de 

Fundación  ESPERANTO. En tiu  sam a num ero de BOLETIN, aperas la  Regu
laro de la K onkurso.

AKCEPTOJ. — E stas antaŭvidita O ficiala A kcepto en la U rbodom o, kaj 
Inaŭguro de stra to  ESPERANTO.

EKSKURSO KAJ VIZITOJ. — La tu ttaga  ekskurso okazos al la m ondko
nata "Valo de Aran". V izitoj estas p lan ita  al la b ierfabriko "San M iguel”.

Kiel vi povas k onstati la program o estas ja alloga, la K ongresa K om itato  
en tuziasm e laboras por sukcesig i la K ongreson, k io sign ifas su kcesig i E spe
ranton, kaj sam tem p e por agrabligi n ian  restadon  en Lérida. N i devas respondi 
per nia frua aliĝo  al la K ongreso.

—  7 —



NI KONDOLENCAS

K un profunda m alĝojo  ni devas in form i pri la  forpaso de du m em broj de  
la  Esperanto-M ovado, tre karaj por pluraj h ispanaj esperantistoj: S-ino Anna 
M eurrens — 30.12.1974— kaj S-ino K irsten  Zacho — 17.01.1975— . Por ĉ iu  e l ili 
m i e s tis  preparinta nekrologon, k iel om aĝon  d e BO LETIN, k iam  m i ricevis  
la subajn  om aĝajn  artikolojn  de personoj p li kom petentaj o l m i, por prezenti 
la p ersonecon  de niaj elstaraj sam ideaninoj.

S-ino Anna Meurrens - S-ino Kirsten Zacho

ke via  ekzem plo  kaj m em oro estu  por ĉiuj k iel in stig ilo  por ke tiu  Esperanto- 
M ovado, kiun vi tiel profunde am is daŭrigu la  vojon  de n ia  M ajstro sign ita, 
ĝis atingi la celon .

OMAGE AL ANNA MEURRENS
1905 - 1974

Ĝ uste antaŭ la jarfino, forpasis en  Leuven (B elgu jo ) S-ino Anna M EURRENS, 
la  v ig la  B elga  sam ideanino kiun ankaŭ konis m ultaj eksterlandaj am ikoj.

N ask iĝ in ta  la 19-an de februaro 1905, ŝ i ek lern is la lingvon  en  1936 kaj tuj 
ekagis k iel fervora an ino de la  Esperanto-M ovado.

K iel edzino de la flandra p en tr isto  kaj d esegn isto  L eo M eurrens, ŝ i precipe  
propagandis en artistaj m edioj, sed  en  la  b elga  u n iversitata  urbo ŝi ankaŭ  
varbis efik e in ter la  studanta junularo; ŝi persone gvid is m ultn om b rajn  kur
sojn, organizis ekzam enkom isionojn , sen lace k ontaktiĝ is kun oficia laj in stancoj.

D um  la dua m ondm ilito , ŝi kun  kelkaj sam ideanoj redak tis kaj d issend is  
m onatan  b u lten on  k iu  eb lig is la p luvivon de lokaj grupoj kaj la  rap idan  re
nask iĝon  de la m ovado ekde la  liberigo de la  lando en  la aŭtuno de 1944. 
ŝ i  iĝ is prezidantino de la loka kaj regiona kluboj en  Leuven kaj estraran ino  
de Flandra U nuiĝo de K atolikaj E sperantistoj kaj de F landra Ligo Esperan
tista, p oste  de la  kunfandiĝintaj belgaj grupoj (B elga  E speranto-Federacio).

ŝ i  m ontrad is grandan in tereson  por la  esperantlingva  literaturo  kaj m em  
verk is serion  da sem oriĉaj, cizelitaj poem oj; kelkaj el ili aperis en  H eroldo  
de E speranto, E spero K atolika kaj Flandra E sperantisto .

M ultnom braj sam ideanoj, n e nur en  B elgu jo, k onservos p ian  m em oron  pri 
ĉi tiu  nob lan im a virino kaj nelacigeb la  kunlaborantino de la  M ovado.

Fernand PIOT
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OMAGE AL KIRSTEN ZACHO
1913 • 1975

Unu el la  plej sindonaj kaj noblaj hom oj, k iujn  iam  havis la  Esperanto- 
M ovado, n e p lu  es ta s  in ter ni. La 17-an de januaro, en  K openhago, ĉe s is  bati 
la  koro de K irsten  Zacho. N e nur por la  fam ilianoj kaj proksim aj parencoj, 
sed  ankaŭ por ĉiuj ŝiaj m ultnom braj geam ikoj tra la m ond o kaj por ĉiuj 
personoj, kiuj h avis la  privilegion  k onatiĝ i kun ŝi, tio  estas d oloriga  bato.

K irsten  Zacho es tis  m ultrila te unika. Ankaŭ en la  Esperanto-M ovado. D ife
rence de m ultaj, k iuj kredas sin  kapablaj tuj transpreni funkciojn  sur la  in ter
nacia  n ivelo , sen  k ia  ajn spertiĝo kaj konatiĝo kun la prob lem aro, ŝ i form is  
sin  m em  paŝon  p o st paŝo per ĉiu taga aktivado unue en la  loka kadro, poste  
en  la  landa kaj fine, a ldone al la  du aliaj, ankaŭ en  la m onda. F akte, eĉ ŝia  
plej in tim a rondo es tis  inkluzivita: en  la  tu ta  fam ilio  Zacho E speranto estas  
vivanta lingvo, uzata  preskaŭ  ĉiutage.

Malagrafi s ia  grandega laboro por la  In ternacia  Lingvo, K irsten  Zacho ne
m ci n eg lektis sian  p rofesion  k iel in stru istino . M ale, ŝi daŭre vastigad is kaj 
profundigadis sia jn  sciojn , tie l ke ŝ i fariĝ is a lte  respektata  en  la  pedagogiaj 
m edioj de sia  lando. Tio, siavice, h elp is ŝia jn  k lopodojn  doni a l la  Esperanto- 
M ovado ankaŭ la eksteran  stam pon de kulturo, d igno kaj p restiĝo , t ie l o fte  
m alatentataj de tro fervoraj aktivu loj, kaj tam en  tiel necesaj por la  plua  
d isvastigo  de la lingvo. E ble nen io  ilu stras p li bone ŝiajn  organizan  ta lenton  
kaj popularecon  en  influaj m edioj, ol la  brila  so lenaĵo  la 15-an de decem bro, 
1959, okaze de la centjara datreveno de la  n ask iĝo  de Z am enhof. La luksan  
salonegon  de la  Palaco Grafo M oltke, taŭge ornam itan kaj b rile  ilum initan , 
plenigis ĉirkaŭ 300 personoj, in ter kiuj la ĉefm in istro  kaj tri aktivaj m in istroj 
en  Ia dana registaro, du am basadoroj, kvar kulturaj ataŝeoj, la  v icd irektoro  
d e la publika in struado en  Danlando, la program direktoro de la radio, la 
direktoro de la  urba b ib lioteko, pluraj parlam entanoj, k. a. personecoj de la 
publika vivo. La altn ivela  kultura program o, la supeo en la "Blanka S a lo n o ” 
d e la palaco  kaj la  p osta  balo lasis tiel profundan im preson , ke la  diversaj 
oficia laj reprezentantoj ne havis su fiĉe da vortoj por esprim i siajn  gratulojn  
kaj bondezirojn. La aranĝon k om p letig is granda gazetara konferenco, kiu re
zu ltig is tutan  aron da artikoloj en la  dana gazetaro kaj nom bron  da radioel
sendoj, in tera lie kun partoj de la program o.

K irsten  Zacho es tis  unu  el la kunfondintoj de K leriga K onversacia Klubo 
en  1952, k unfandiĝinta  p oste  kun la kopenhaga S tudenta E speranto-K lubo. Tiu 
loka grupo, konata  k iel K K K /SE K , baldaŭ  fariĝis unu el la plej bonaj en  la 
m ondo kaj, sub  ŝia  prezidanteco, restis  tia ankaŭ p ost la eventoj de H am 
burgo. K vankam  jam  grave m alsana, ŝi p lu  aktivis: nur kelkajn  tagojn  antaŭ  
la forpaso ŝi send is al la m em braro inviton  por la ĉefkunveno, en k iu  ŝi saĝe, 
kiel kutim e, analizis la  situacion .

Dum  kelkaj jaroj ŝi estis  k om itatan ino C de UEA. Ekde la  m ezo de 1958 
ĝis la fino de 1960 K irsten  Zacho estis  ankaŭ redaktorino de la revuo "E spe
ran to”, en la kom enco kune kun H. V. R asm ussen , alia  elstara  dana esperan
tisto  kaj m em bro de K K K /SE K , p o ste  tu te sola. Sufiĉas nur trafo lium i la 
organon de UEA por tiu  periodo por k on sta ti kun kiaj lerteco, k lereco kaj 
precizeco ŝi p len um is ankaŭ tiun gravan taskon, ŝ ia jn  grandanim econ^ kaj 
oferem on m ontras la  fakto , ke por tiu  respondeca kaj tem poraba laboro ŝi ne 
nur ne ricev is k ian  ajn  kom penson, sed  eĉ m em  pagis ĉiujn  siajn  elspezojn  
por ĉeesti la  kunsidojn  de la E straro kaj eĉ  por la  afranko, ŝ i  vo lis  esti en  
daŭra kontakto  kun la E straro kaj kun la tiam aj ĉefaj funkciuloj de la  A socio, 
ĉar ŝi p erfekte kom prenis, ke nur tiam aniere ŝi povos taŭge redakti periodaĵon



P lia  rim arkinda kontribuo de K irsten  Zacho a l E speranto esta s la  funkciigo  
de la  e ld on ejo  "Koko". K vankam  fond ita  en  la  kadro d e K K K /SE K , tam en  la  
eldon ejo  e s tis  ĉe fe  rezulto de ŝiaj k lopodoj kaj laboro. A penaŭ n ecesas m en
cii, ke "K oko” pub lik igis m ultajn  valorajn  verkojn , kiuj r iĉ ig is la  E sperantan  
literaturon.

Fine, sed  ne m alplej grave, K irsten  Zacho lud is elstaran  rolon  en  la  orga
n izado de la U niversala K ongreso de E speranto en  K openhago en  1962. ŝ i  
estis  v icprezidantino  de la  LKK kaj la tu ta  organiza laboro es tis  farata en  la  
h ejm o Zacho, kiu  transform iĝis en  veran oficejon , kunsidejon , eĉ deponejon  
de la  abunda kongresa m aterialo.

K iel hom o, aldone al m ultaj aliaj kvalitoj, ŝi estis  sen fin e m odesta , m ilda, 
bonkora, h elpem a al ĉiuj. V erŝajne ne ekzistas unusola  h om o en  la vasta  rondo  
de ŝiaj gekonatoj, kiu ne sentus profundan  ŝaton  kaj altan estim on  por K irsten. 
Tian n oble sentem an  personon, k iu  ded iĉis preskaŭ sian  tu tan  vivon  al E spe
ranto kaj al la idealoj esence ligitaj al ĝi, ne povis ne aflik ti la  konataj 
eventoj de H am burgo. Post m ultjara m em breco ankaŭ ŝi sen tis sin  devigita  
eksiĝi el UEA - tiu  sam a UEA, kiun ŝi kunhelpis konstruadi.

Ĉiuj gekonatoj de K irsten Zacho sendube kunsubskribas la vortojn , per 
kiuj ŝiaj plej intim aj gefam ilianoj anoncis la tristan  novaĵon  pri la  forpaso  
de tiu  senfine kara homo:

«Senkom prom isa batalinto por justeco , h onesteco , sincereco  kaj hum aneca  
in ternaciism o; fidela  ĝ is sia  la sta  spiro al Z am enhofa E sperantism o.»

Fizike, K irsten  Zacho ne p lu  estas inter ni; sed en la  h istorio  de la  E spe
ranto-M ovado kaj en la koroj de ĉiuj geam ikoj ŝia personeco v ivos plu.

de b a ta la n ta  k u ltu ra  organizaĵo : ob jek tive inform adi, ku raĝ igad i la p lenum a
don  de la  ak tu a la j p rogram oj, gvidadi la  E speranto-M ovadon a l novaj sukcesoj.

Ivo Lapenna

EN LA 18° DE MAJO, TAGO DE BO NA  VOLO
U nu p lian  fojon  la junularo de K im rujo send is por la  junularo de la  m ondo  

sian  jaran  m esaĝon  de bona vo lo  okaze de la 18” de m ajo 1975, Tago de Bona  
Volo. Kiel ĉiujare, m i ĝin reproduktas por la h ispana esperantistaro.

M ESAĜ O  DE BO NA VOLO
La 54a B onvolm esaĝo  de la Junularo de K im rujo al la Junularo de la  M ondo, 

je B on voltago  1975.
H odiaŭ la K im ra Junularo sa lu tas la Junularon de aliaj landoj je  B on

voltago.
E stas tragike, ke tiom  da hom oj aktuale su feras pro m alsa to  kaj m anko  

en  m ond o de abundo. Unu e l la  ĉefaj kaŭzoj de tio  esta s la  MALŜPARADO.
La elspezad o de m ono por arm iloj estas m orala  m alŝparado. La krea forto  

de la  hom aro d irektiĝas al detruado anstataŭ  al la  pozitiva  subtenado de la 
vivo m em . N i petegas al la registaroj de la m ondo ĉesig i ĉ i tiun  m alŝparadon  
kaj a ten ti n ian  p etegon  por P aco kaj B onvolo.

Tam en, n i junuloj el ĉiuj landoj, devas ankaŭ ludi n ian  rolon  en  la  batalo  
kontraŭ  la  m alŝparado. N i ne m alŝparu  n ian  tem pon  kaj energion  pro iluziaj 
kaj senu tila j ce loj. Pli bone, n i u tiligu  ĉiu jn  n iajn  ta len to jn  kaj rim edojn  
por d oni servon  al niaj kunuloj kaj por p libonigi sociajn  v ivkondiĉojn .

A nstataŭ  m alŝparado kaj detruado ni postu las konservadon  kaj konstruadon.

D ankon, Junularo de K im rujo, via B onvolm esaĝo es to s  rad ie d isaŭdigita  
je  B onvoltago, la 18-an de M ajo 1975, en  Zaragoza.

Red.
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VIIa FRANCA-HISPANA
ESPERANTISTA
RENKONTIGO

H uesca, 9-10-11 M ajo 1975

S e in teresa kaj v izitinda estas H ues
ca, ĉefurbo de la sam nom a provinco, 
ne estas m alp li in teresaj kaj vizitindaj 
pluraj el la urboj kaj vilaĝoj de tiu  
aragona provinco, pordo de H ispanujo  
kaj b astiono  d e la A lta Aragón, kvazaŭ  
relikvujo de h istorio  kaj arto, k iu  laŭ
longe de la jarcen toj la sis  k iel postsig 
nojn, ege in teresa jn  konstruaĵojn  kaj 
m onum entojn , e l kiuj nur m algranda  
parto konserviĝis ĝ is la  nuntem po.

Du el tiuj relikvoj de h istorio  kaj 
arto ni v izitos okaze de la  V IIa Franca- 
H ispana E speran tista  R enkontiĝo. AL- 
QUEZAR kaj LOARRE.

En la natura lim o  in ter la  antikva  
regno de Sobrarbe kaj la  aragona So- 
m ontano, situ as A lquezar, la  v ilaĝo sur 
kalka deklivo en  kvazaŭ rom panta pej
zaĝo. Sur im presa  krutaĵo elstaras Ia 
grandioza "Colegiata" (kanonika pre
ĝejo), ĉirkaŭata da m uregoj kun turoj 
kaj granda gvatoturo. En ĝia preĝejo  
konsekrita  en  la  jaro 1099, konserviĝas 
belega retablo, valorega figuro de la  
K rucum ito, de la X IIa jarcento, kaj 
en la sakristio  oni povas adm iri pen
traĵojn  de M urillo, Tiziano kaj Alonso  
Cano, sam e k iel tre valorajn verkojn  
de oraĵarto. La k lostro  apartenas al 
la  h ispana rom anika stilo , kun kapi
teloj de sam a skolo  kiel tiuj de San  
Juan de la Peña.

La graveco de A lquezar en la h istorio  
de Aragón ne es tis  granda, tial ke ĝia 
rolo en la R ekonkero daŭris nur de 
kiam  je la fino de la X Ia jarcento ĝi 
estis  konkerita de la in fanto Don Pedro, 
ĝis la konkero de Barbastro en la 
jaro HOO.

Sed, ĉio d irita estas nur vortoj. La 
realaĵo estas en Alquezar: pejzaĝo,
urbo, arto, t ip ism o ... ĉ io  ĉi estas m o
tivo por ke ni ĝin vizitu.

La plej grava fortikaĵo  rom anika de 
H ispanujo estas la K astelo  de Lcarre, 
ĝia konstruado kom enciĝis je  la fino  
de la X Ia jarcen to , supozeble, k ie sta
ris la Calagurri Julia N asslca, c itita  de 
Julio César. Gi aperas ĉirkaŭata de 
granda m urego kun cilindraj turoj kaj

Alquezar, malantaŭa parto de la •Colegiata».

du pordoj. In ter ĝiaj variaj flankaĵoj 
estas citindaj la K ripto, de rektangula  
planko, absido sem icirkla  kaj cilindra  
volbo, kaj la preĝejo d iv id ita  en absido, 
la unua in terspaco de la  navo kovrita  
per duonsferaj kupoloj kaj la dua per 
cilindra volbo kun abundaj ornam aĵoj.

La aspekto de la K astelo  de Loarre 
estas trem iga; se nun ni v idas ruinojn  
kies grandioza braveco estas im presa, 
kia estu s la efekto  kiun ĝi kaŭzus kiam  
ĝi estis  freŝe konstruita, kun  turoj du
fo je  p li altaj kaj m uroj sesfo je  pli 
dikaj ?

S ed ... m i ripetas kion m i jam  diris: 
Cio d irita estas nur vortoj. La realaĵo  
estas tie, en Loarre, sam e kiel laŭlonge  
de tiu  in teresa provinco H uesca, pordo  
de H ispanujo kaj b astiono  de la Alta 
Aragón.

Inform as pri la V IIa Franca-H ispana  
E sperantista  R enkontiĝo:

En Francujo, E speranto Pau-Adour, 
ĉe S-ro Jacques D ecobert, F-64820 
ACCOUS.

En H ispanujo, H ispana T urism a Es 
peranta Sekcio , ĉe Inés G astón, P.° Ma
rina M oreno, 35, 4.° dcha. ZARAGOZA.

—  l i  —



H I S P A N A  L IR IK O

E n la nuna jaro on i so lenas en la tu ta  h ispanlingva m ondo la centan  reve
non de la  dato  de la naskiĝo de Antonio Machado y Ruiz (1875-1939), unu  el 
la  kulm inoj de la  h ispana poezio.

E n ĉi tiu  sam a rubriko jam  aperis liaj fam aj Al seka ulmo kaj Juna Hispa
nio kaj krom e, en  form o de libro, La lando de Alvargonzdlez (E ldona Fako  
de H E F, 1969).

N un, om age al lia  kara m em oro, n i aperigas ĉi kvar pecojn , k ie bone m on
triĝas la m ilda, rezignacia p esim ism o de lia  poezio.

Pri n ia propra koro

En nia koro, ĉion 
ia mistera mano daŭre stiras.
Pri nia propra koro, 
enigma, muta, nenion ni scias.
La plej profundaj vortoj 
saĝulaj nur instruas 
kiom la siblo de la vento blova 
aŭ la murmuro de la akvo flua.

La h or’ dekdua

La hor' dekdua sonis... dek du batoj 
pioĉaj sur la teron.
—Jam mia hor’! —mi kriis. Respondis: 
—Ne timu— la silento.
—Ne vidos vi defali el klepsidro 
la lastan akver-eton.
Ankoraŭ multajn horojn ja vi dormos 
sur la ĉi-flanka rando 
ĝis trovos vi, en iu pura tago, 
apud la bordo transa, vian barkon.

Sur ĉ i am ara tero

Sur ĉi amara tero
estas de V sonĝo: vojoj
kaj padoj labirintaj, serpentumaj,
ĝardenoj en ekflori silent’ kaj ombro,
al-stelaj ŝtupoj, kriptoj en profundo,
altaroj de esper’ kaj rememoroj,
figuroj, kiuj ridas preterpase
—nostalgivekaj pupoj por la oldo—,
vizaĝoj de konatoj
ĉe la floranta turno de la vojo,
rozkolora himero,
kiu sin solvas svene... en la foron...

K iam  m i dum  n okto  kuŝis

Kiam mi dum nokto kuŝis, 
sonĝis mi —bena konsol’—  
ke klarega akvo flusis 
en la fundo de la kor’.
Nu, laŭ kiu kaŝa drivo, 
akvo, venis vi en fiti, 
fonto de novega vivo, 
kie trinkis mi kun ĝu’?
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Kiam mi dum nokto kuŝis, 
sonĝis mi —bena konsol’—  
ke abeloj sin akuŝis 
en la fundo de la kor'.
Kaj la svarmo orkolora 
faris daŭre kun akcel’ 
el la tristo mia plora 
blankan vakson kun miei’.
Kiam mi dum nokto kuŝis, 
sonĝis mi —bena konsol’—  
ke ardanta suno tuŝis 
en la fundon de la kor’.
Ardis ĝi, ĉar ĝi brulumis 
kiel fajro de kamen’; 
estis sun’, ĉar ĝi disturnis, 
kaj ĉar ĝi larmigis mem.
Kiam mi dum nokto kuŝis, 
sonĝis mi —bena konsol’—  
ke la propra Di’ sin puŝis 
en la fundon de ta kor’.

El la  h ispana: F. de Diego

SEMANA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD
Un año m ás, el Grupo E sperantista  de V alladolid , celebró la Sem ana  Inter

nacional d e la  A m istad  con d iversos actos, que revistieron , com o  en  años an
teriores, trascendencia  e im portancia.

El día 22 de febrero, sábado, a las ocho de la tarde, en  e l d om ic ilio  social, 
se  reunieron num erosos socios y  sim p atizantes para escuchar la  in teresante  
disertación  que sobre el actual tem a "El ab orto” pronunció e l con ocido  espe
rantista Dr. D. A ntonio Gil Contreras.

Com enzó e l acto  con  unas palabras el actual P residente del Grupo don  
M auro López N alda, quien en form a sencilla  y clara ensalzó el concepto  de 
am istad  verdadera, no com o aquella am istad  práctica  y egoísta , sino d esin te
resada. El que presta  ayuda m oral cuando m ás fa lta  nos hace e se  es  e l ver
dadero am igo. F inalm ente, presen tó  al con ferencian te Sr. Gil C ontreras, per
sona su fic ien tem en te  conocida por tod os lo s  p resen tes.

E l Dr. Gil C ontreras abordó el pa lp itan te tem a del aborto con  gran hum a
nidad y  rigor cien tífico . E xplicó el con cep to  clín ico  d e aborto para pasar a  su  
leg itim idad  o  no. E n la  hora actual en  que los pa íses llam ad os civ ilizados  
están  aprobando el aborto y prom ulgan leyes a su  favor se  nos presen ta  en 
la  m ente la  idea del crim en. Crim en contra un ser que adem ás no puede  
defenderse, a levoso  y prem editado, por ser la  prop ia  m adre la  que general
m ente lo  so lic ita .

N os m ostró  e l con feren cian te cifras no só lo  del extranjero, sin o  d e España, 
donde lega lm en te es tá  proh ibido y sin  em bargo alcanza c ifras enorm es.

Term inó su  b rillan te d isertación  leyendo un artícu lo  en  e l que se  tra ta  de 
llegar a la conciencia  de las m adres para que nunca perm itan  sem ejante  
crim en. E l con feren cian te fue ca lurosam ente aplaudido.

A continuación  se  sirv ió  un vino español, ob seq u io  del Grupo.
El d om ingo d ía 23 de febrero, a  la s dos y m ed ia  de la  tarde, num erosos  

socios y  fam iliares se  reunieron en  com ida de herm andad en  cén tr ico  res
taurante, donde reinó en  todo  m om ento  la  am istad  y alegría tradicional.

A las seis de la  tarde, en  el dom icilio  social, se proyectó una serie de pelí
cu las realizadas por D. Angel D iez G arcía, quien  a la  vez las com entó , recor
dando por m ed io  de las im ágenes los actos de d iversos C ongresos N acionales  
y otras activ idad es esperantistas.

Al final, se  sortearon  dos lo tes de libros que fueron m uy d el agrado de las 
personas favorecidas con  la suerte.

M. R. Urueña.
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K O N V E N A S ,  K E  V I S C IU  . .  .

ke, laŭ  lastm om entaj inform oj, la U rugvaja E speranto-Societo  ĉesig is sian  m em 
brecon  k iel Landa A socio de UEA, kaŭze de la puĉo en H am burgo.

ke, por la  unua fojo  ekde 1952, UEA ne estis  reprezentita  en la Ĝ enerala K on
feren co  de UNESK O  okazinta fine de 1974 en Parizo.

ke, d-ro Sadler, d irektoro de la C.O., donis k iel ekskuzon, ke d-ro Tonkin, la 
nuna prezidanto de UEA, estas tre "okupita pri aliaj prob lem oj, precipe la 
financa, por ĝustatem pe m em ori pri datrevenoj de la konsu ltaj rilatoj kaj la 
rezolucio  de M ontev ideo”.

ke, se  la  prezidanto forgesis, la  d irektoro povus atentig i lin. Se eĉ la  d irektoro  
forgesis, la  nova provizora direktoro de CED povus a ten tig i lin. En ĉ iu  okazo, 
la fak to  estas, ke tiu  grava datreveno estas tiel m algrava por la nuna gvidan
taro, ke ĝi ne m eritis artikoleton  en la  decem bra Esperanto.
ke d-ro Sadler, d irektoro de la  C.O., en cirkulera letero  adresita  a l kelkaj 
elstaraj esperan tistoj, k lopodis kom prenigi al ili, ke d-ro Lapenna faris nenion  
por help i la  nunan estraron  daŭrigi la ĉefajn  agadojn, pri kiuj li e s tis  antaŭe  
ŝarĝita.

ke, efek tive, kaj m ale al la  asertoj de d-ro Sadler, d-ro Lapenna, m algraŭ  la 
hontindaj eventoj de H am burgo kaj la senprecedencaj in su ltoj kaj kalum nioj 
ĵetita j kontraŭ  li persone, skrib is al d-ro Sadler, la  8-an d e septem bro 1974, 
detalan  5-paĝan leteron  kun koncizaj, sed  tu te  klaraj konsilo j pri la  taskoj 
en  la respektivaj branĉoj, kaj pri la  plej urĝaj laboroj tuj farendaj. En tiu  
le tero  troviĝas konsiloj pri UNESK O, UN, Eŭropaj O rganizaĵoj, CED, ktp.

ke en  la  parto  pri UNESKO, d-ro Lapenna d onis ĉiu jn  n om ojn  en  la  Sekreta
riato, kun kiuj on i devas rilati, aparte koncerne la  K ontraŭrasism an Jardekon, 
reprezentiĝon  en  Parizo por daŭraj personaj kontakto kun  la  S ekretariato  de 
U nesko; reprezentiĝon  en Londono por daŭrigi la  k ontaktojn  kun tiu j NROj, 
kiuj havas sid ejon  en  Britio, daŭrigon de la k lopodoj estab li bonajn  kontaktojn  
in ter la  LA kaj la  N aciaj U nesko-K om isionoj, trastudon  de dokum entoj por  
la ĝenerala  K onferenco kaj in tervenon  ĉe U nesko surbaze de tiuj dokum en
toj, ktp.

ke m algraŭ  tiu  p li o l klara letero, kun p li ol klaraj k onsilo j, absolute nenio 
estas farita.

INFORMO EL NORVEGUJO

Okaze de sia  80-jara jub ileo  S-ro R oli Bugge-Paulsen es tis  nom ita  H onora  
P rezidanto de N orvega E sperantista  Ligo.

K om ision o  de la  Ligo v izitis lin  kaj transdon is al li belan  d ip lom on kiel 
atestilon . S-ro Bugge-Paulsen esta s vaste  konata in ter esperan tistoj kaj ne
esperan tistoj en  kaj ekster N orvegujo. Lia ĝ is nun 67-jara E speranta agado  
in ter-alie am pleksis diversan literaturan  produktadon kaj organizajn  taskojn .

S-ro B ugge-Paulsen  estas aktiva k iel m em bro de la  A kadem io de E spe
ranto, ekde 1932, kaj k iel estrara  k om isiito  pri in terŝtataj organizaĵoj.

K oran gratu lon  al li!

XVIIa KATALUNA ESPERANTISTA RENKONTIGO

La ĉijara K ataluna E sperantista  R enkontiĝo okazos en  G erona la  13-an 
kaj 14-an de Septem bro 1975.
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EKSIGA LETERO
T eksto  de la  ek siga  letero  de F-ino M. H. V erm aas, transdonita  al la nova  
prezidanto de UEA sabaton  la 3-an de aŭgusto  1974 pere de la vic-d irektoro de 

la C.O., m atene antaŭ  kom enciĝo  de la  Ferm a K unsido

Kun granda pardonpeto  al 511 delegitoj kiuj faris a l m i la honoron  elek ti m in  
k om itatano B, k iel trian, p ost Proi. D-ro Lapenna kaj Proi. R égulo Pérez, m i 
sentas m in devigita retiriĝi el la K om itato pro la  m alindaj m etodoj aplikitaj 
en  ligo kun la elektoj de kom itatanoj C kaj la E straro, m etodoj per kiuj tiuj 
organoj sen ig is sin  de hom oj plej valoraj por la Asocio.

Sam e m i ek siĝas el la honora m em breco ĉar tiu  kvalifiko fariĝis senva
lora por mi.

D um viva m em bro m i restas ĉar m i ne in tencas antaŭtem pe perd igi al mi 
la vivon.

Sed m i sen tas m in  devigita ankaŭ, reven inte hejm en, ŝanĝi m ian testa 
m enton. M ilionulo  m i ne estas, sed  alm enaŭ, du dom oj es tis  antaŭviditaj 
por UEA. B edaŭrinde la nuna gvidantaro de UEA ne donas al m i su fiĉan  fidon  
por pravigi tiun  heredaĵon.

(subskrib ita: Ai. H. Vermaas)

P.S. Mi p etas k e tiu  ĉi tek sto  estu  p ub lik ig ita  en  la revuo E speranto , por ke 
la  deleg itaro  estu  p len e in form ita.

43 -a internacia fairo 
de barcelono 3-0-12-a iumo 1975 ‘

Jen la  ĉijara a fiŝo  de la O ficiala kaj 
Internacia S pecim en a Foiro de B arce
lona. K iel vi povas konstati unu plian  
fojon  ĝi esta s  e ldon ita  ankaŭ en  E spe
ranto. N i dankas al la D irekcio de tiu  
grava Foir-konkurso, ĝian rekonon de 
la Internacia Lingvo.

La Foiro de M ilano send is al ni sian  
afiŝon  en E speranto, kiun ni v o l o n t e  
publik igas por inform o.

P ost ĝia legado, eb le kelkaj e l vi de 
eidos v iziti la Foiron.
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N I A J  G R U P O J

SABADELL

ĜENERALA KUNVENO - 1975

K iel antaŭvid ite, la 19-an de januaro, 
ni ce leb r is la  Ĝ eneralan K unvenon de 
1975, pri k iu  letere es tis  in form ita  ĉiu  
m em bro.

M algraŭ tio , ke la ĉeesto  e s tis  pli 
grandnom bra o l en pasin ta  jaro, pro  
m anko da kvorum o la K unveno ko
m enciĝ is je  la 11-a horo, tio  estas en  
dua kunvoko. La plej granda parto  de 
la ĉeestan to j es tis  gejunuloj.

P ost sa lu tvortoj de la Prezidanto oni 
m alferm is la Kunvenon. Oni leg is la 
protokolon  de la pasin ta  jaro kaj kun  
iuj su gesto j de Sro. R ibes oni aprobis 
ĝin.

S ek ve la  subskrib into  parole sk izis  
la realig itan  kaj ne realigitan  laboron  
dum  1974 kaj k ies resum o estas la  jena:

S uk ceso  de n ia  S ocie ta  F esto , en  kiu  
oni e lek tis  la unuan fojon  " P u s illa  E s
peranto". N ia  Libro-stando en  la  loka  
F oiro d e la Libro. M em broj d e nia  
C entro ĉeestis  la  K ongresojn  en  H am 
burgo, M unster kaj V alladolid . E fika  
kunlaborado en  la  16-a K ataluna E spe
ran tista  R enkontiĝo okazinta en  Cer 
vera (Lérida). La Junulara S ek cio  suk
cese  organizis la 2-an K atalunan Junu
laran E speran tistan  R enkontiĝon de 
aŭtuno en  M ontserrat. D igne on i ce le
bris la F eston  Zam enhof kaj Tagon de 
la Libro en  E speranto. Oni organizis tri 
kursojn , elem entan , superan kaj in fa
nan; la rezu lto  es tis  p li bona o l en  pa
sin ta  jaro, sed  ne kontentiga. La Kurso  
per K orespondado bone funkciis sed  
ĝiaj eb lecoj estas m ulte pli grandaj. 
La t. n. praktikoj de E speranto, kvan
kam  p li oftaj ol pasintjare, ne estas  
su fiĉaj. Oni organizis Internacian  Lite
raturan K onkurson, k ies rezu lton  oni 
k onstatos dum  la nuna jaro. N i stari
gis kam panjon  favore al H.E.F. kaj al 
"Sabadell E sp eran tista”, je  regiona ni
velo, ĝ is nun la rezulto ne esta s tre  
brila. En la  sam a d om o de la  "Coope
rativa  La S abad ellen ca” oni d ispon ig is  
por ni, novan  sekretariejon . Ciumo- 
m en te la Junulara S ek cio  trov iĝ is tre  
aktiva. A kurate aperis “Sabadell E spe
rantista" en  kiu rim arkinda es ta s  la  
kunlaboro de la  junularo. Sukceso per
sona  kaj de E speranto de nia "Pubilla” 
F-ino S ilv ia  M artinez. La ak tiveco  de 
RELA. n e es tis  t ie l forta  k iel en  pasin 
taj jaroj. N ia  L ibroservo havis gravan  
starton: dum  la unua jaro de ĝ ia  ek

z isto  oni d isvendis librojn , k ies valoro  
atingis 40.060 p eseto jn . E n “R adio Sa
b ad e ll’’ ĉium erkrede funkciis n ia  pro
gram o "E speranto la Lengua Interna
c ion a l”. E stis rekordo da m em broj: 
nia Centro nuntem pe havas 204 soc ie
tanojn.

FINANCA SITUACIO. — D um  la  pa
sin ta  jaro ni havis d efic iton  de 15.000 
ptoj., sed  la  ĝenerala saldo e s tis  fa 
vora. La deficito  okazis pro la  investo  
de m ono en la “Libro-servo elspezoj 
en la nova sekretariejo , luoj kaj p lia l
tigo de la p reskostoj. Por la  nuna jaro  
la buĝeton  oni kalku lis ĉirkaŭ 100.000 
ptoj.

LABORPLANO POR 1975. — M enci
indaj estas la decidoj jenaj: Organizi 
kursojn  ĉiun ivele. Prepari p rofesorojn  
por okazigi kursojn  en  la  kvartaloj. 
P lifortig i la praktikadon  d e E speranto. 
D iskonigi E speranton  k iel eb le  plej 
inuite. K rom e on i prezen tis am pleksan  
skem on pri ĉiuj aktivecoj en  nia 
Centro.

SUGESTOJ. — Oni su gestis  kaj apro; 
bis: specialan  subvencion  al la  infanaj 
m em broj; m alp lia ltig i la  k otizon  d e la  
pensiu loj de nia Centro, se  ĝ i estas  
p etata  de ili m em . Okazigi forum ojn  
kaj organizi m em bro-kam panjon (ĉi 
tiuj du sugestoj restos por p osta  stu 
do), ke la kotizo por la  parolaj kursoj 
estu  je  250 ptoj., sum o kiu inkluzivas 
la tekstlibrojn .
EKSTERORDINARA KUNVENO - 1975

La nura punkto de la  tagordo estis: 
Parta renovigo de la estraro (Prezi
danto, Sekretario, K asisto  kaj du V oĉ
donantoj). La ĉesantaj estraranoj estis  
unuanim e reelek titaj, do la estraro  
restis  la sam a.

Kun la aprobo de la Sro. Prezidanto  
am baŭ kunvenoj fin iĝ is je  la 13-a horo.

Luis Serrano Pérez 
Sekretario

VALLADOLID

ĜENERALA KUNSIDO  EN  "FIDO KAJ 
ESPERO"

La pasintan  9-an de Februaro je  la
12,30 m atene en la  sid ejo  de "Fido kaj 
Espero" okazis la ĉi jara ĝenerala kun
veno kun ĉeesto  de 24 m em broj. Pre
zid is la kunvenon la  P rezidanto de la  
Grupo Sro. G onzalo C astañón.
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Post legado de la p rotokolo  de la 
pasintjara ĝenerala  kunveno, fare de 
la  Sekretariino S ino. Urueña de H er
nández, kaj d e la  financa stato , —kiu  
esta s favora— , leg ita  de la  kasisto  
Sro. López N alda, on i leg is la  raporton  
pri la rea lig ita  laboro dum  1974a. Ĝi 
es tis  vere abunda, pri la  diversaj aran
ĝoj ni in form is en  BO LETIN siatem pe, 
ĉ io  estis  unuanim e aprobita de la  ĉe
estantoj.

Sekve, oni elek tis novan estraron, 
kiu gvidos la laboron de la Grupo dum  
la nuna jaro. La nova estraro k onsis
tas el:

PREZIDANTO. — Sro. M auro López 
Nalda.

VICPREZIDANTO. — Sro. A ntonio  
G am boa y Sánchez.

SEK RETARIINO . —  S ino. M.a Ra
faela Urueña Alvarez.

V IC S E K R E T A R IO . —  Sro. E ladio  
G onzález López.

K ASISTINO. —  Sino. Agueda Lobato  
de León.

KONTORISTO. —  Sro. Angel D iez 
Garcia.

BIBLIO TEK ISTO . — Sro. Jacinto  
Urueña Antón.

VOĈDONANTINO. — Fino. Enrique
ta Sanz.

VOĈDONANTO. — Sro. E m iliano Lo
renzo Pérez.

VOĈDONANTO. — Sro. Juan M iguel 
Piquero.

Sekve, la ĝisnuna Prezidanto Sro. G. 
Castañón d iris kelkajn  vortojn  per es
prim i dankon al ĉiuj kiuj kunlaboris 
kun li dum  la tem po de lia prezidan
teco, kaj re lie fig is la  aktivecon  de la 
Grupo dum  1974a, ĉe fe  li em fazis la 
okazigon de la 34a H.E.K. en V allado

lid, al k iu  la estraro de “Fido kaj Es 
p ero” ded iĉis specialan  atenton.

La nova Prezidanto, Sro. Mauro 
López, k ies esperan tista  kapableco  
esta s bone konata d e ĉiu j, per m a
llonga paroladeto espr im is sian  dezi
ron daŭrigi la  bonan laboron  de siaj 
antaŭuloj kaj se  tio  es ta s  eb le , kun la 
helpo  d e la  tu ta  sam ideanaro, p libo
nigi ĝin , ded iĉante specialan  atenton  
al la  p lena lernado de la internacia  
lingvo.

Oni aprobis la proponon pri egaligo  
de la m onata kotizo; ĝi es tis  aprobita, 
de nun ĉiu  m em bro de "Fido kaj E spe
r o ” pagos 25 p esetojn  m onate.

Fine, inter la ĉeestan to j es tis  lotu 
m itaj du libroj: "¿Sabe V. E speranto?” 
de H ess kaj la  esperanta traduko "La 
lando de A lvargonzález”. A m baŭ librojn  
d onacitajn  de la  Grupo gajn is Sro. Can- 
talapiedra kaj S ino. U rueña de H er
nández.

L. Hernández

ZARAGOZA

ĜENERALA KU N SID O  DE  
"FRATECO" 1975

La 9-an de februaro okazis la  Ĝene
rala K unsido de “Frateco" sub prezido  
de ĝia Prezidanto Dro. M iguel Sancho  
Izquierdo.

Post p lenum o de la laŭstatutaj for
m alaĵoj on i pritraktis la konsiston  de 
la nova estraro. Ĉar ĉiuj estraranoj, 
kiuj devis ĉ e s i estis  unuanim e reelek
titaj, la estraro restis  la sam a. Tuj 
sekve, on i pritraktis la  laborplanon  
preparita por la  kuranta jaro  kaj oni 
kom entis la  d iversajn  aranĝojn  orga
n izatajn  kaj organizotajn.

N O V A J  K U R S O J  D E  E S P E R A N T O

PRADOLUENGO (B urgos): (2.500 en loĝantoj)

Okaze de m ia ĉiujara v iz ito  al m ia naskiĝurbeto, PRADOLUENGO, k iu  situas  
okcidenton de B urgos, je  40 K ilom etroj, m i k lopodis in teresig i pri n ia  lingvo, 
iu jn  elstarajn  kaj k lerajn  personojn  tieajn , kaj fin fine m i tiun  ce lon  atingis.

La sem ado ne estis  sencela.
Grupo de sim patian toj, kom encis la m onaton  de Januaro, la  lernadon  de 

nia Lingvo, sub la gvidado de Sro. David M ingo Serrano, V icurbestro  de Pra- 
doluengo kaj tre elstara  persono, kulture kaj kom erce. Lia en tuziasm a juneco  
estas prom esp lena por nia m ovado.

— 17 —



Mi p etas al la  H.E.F.-geanoj, b onvolu  sendi s a lu t le t e r o j  kaj esperantaĵojn  
al la  n ova  Centro, por ke ili ekkonu  ke ili ne estas solaj kaj ke nia m ovado  
esta s "granda rondo familia".

S endu  ĉion  al: Sro. David M ingo Serrano, —U rbodom o— , PRADOLUENGO  
(B urgos).

Félix de Valois

ASOCIACION FERROVIARIA ESPERANTISTA ESPAÑOLA
(Sección  de H.E.F.)

A NUESTROS ASOCIADOS
S igu iendo la norm a de hacer un breve resum en de la gestión  realizada  

durante e l año, por la presen te se  in form a de la labor efectuad a durante el 
recién  finalizado año 1974.

U na de las gestion es m ás im portantes realizadas durante el año fue el 
llevar a  cabo la  organización  y realización  d el 26 C ongreso de IFEF en  Tarra
gona. Los trabajos de preparación  y d esarrollo  del m encionado C ongreso fueron  
m uy lab oriosos y  que una tota l ded icación  d el C om ité O rganizador, h izo  p osib le  
que e l  resu ltad o  fina l de los actos program ados fueran de sum a com placencia  
para lo s  con gresistas, cosa que ha quedado dem ostrada con las m uchas cartas 
de fe lic itación  que se  han recib ido de todos lo s  pa íses p articipantes. E s de 
m en cion ar la  im portante ayuda que se  recib ió  por parte de R E N FE  y  Autori
dades de Tarragona. Tam bién es  de rem arcar e l alto  núm ero de participantes  
que asistieron . E n fin  que aun considerando que hubo algún pequeño fallo , 
p od em os darnos por sa tisfech os del resu ltado  global del Congreso.

Por lo  que se  refiere a otras activ idades, p odem os m encionar q ue se  ha  
segu id o  e l m ism o ritm o que en gestion es anteriores, participando en  varias 
organ izaciones esperan tistas y desarrollando activam ente los cursos de E spe
ranto por correspondencia.

D igno de m encionar es tam bién  la am pliación  de nuestra  b ib lio teca  con  la 
ad qu isic ión  de nuevos volúm enes tanto en esperanto com o en español.

E l m ovim ien to  de asociados sigue siendo estab le. N uevos m iem bros pasan  
a reem plazar a los que por una u  otra  causa dejan nuestra A sociación.

E n resum en, que la m archa de nuestra  organización  sigue siendo norm al.
La Directiva.

27 ° IFEF-KONGRESO EN VILLACH (AUSTRUJO)

O kazonta de la 10-a ĝ is la 16-a de M ajo 1975

K ongreskotizo  ĝis la 14a de aprilo  1975:
K ongresano 320 ŝillings; fam ilianoj, em eritaj sam ideanoj kaj junuloj ĝis 

20 jaroj aĝaj, 160 ŝillings. S im bola  aliĝo 60 ŝillings.
E sta s  organizitaj ekskursoj al “Alpoj de Villach", “A ngulo tri landoj" kaj 

"W orther L ago”, k ies prezoj esta s 50, 70 kaj 210 ŝillings respektive. La du  
unuaj estas duontagaj, la alia  tuttaga; la  prezo de tiu  ekskurso inkluzivas 
tagm anĝon  kaj b ileton  por la ŝipo.

Car la  prezo por la loĝejoj estas tre varia, in teresitoj p etu  in form ojn  al la  
E straro de HEFA, str. Ronda de San A ntonio, 46-50, 2.°, 4.a, BARCELONA-11.

La IFEF-POSTKONGRESO okazos en SALZBURG (A ŭstrujo) de la 17a ĝis 
la  19a de M ajo 1975.

E sta s  an taŭvid ita  tre agrabla program o. La kotizo esta s 150 ŝillings. La 
p ag in to  de la  kotizo rajtas partopren i ĉiujn  aranĝojn laŭ  la program o sen  
p lua  pago.

Inform oj ĉe la E straro de HEFA en BARCELONA.
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HISPANA TURISMA ESPERANTA SEKCIO 

Sekcio de H. E. F.

RAPORTO PRI LA AGADO DE H ISPANA TURISMA ESPERANTA SEKCIO
DUM 1974

Dum  la jaro  1974a la esperan tista  ak tiveco  de la  H ispana T urism a E speranta  
S ek cio  daŭrigis sian  konstantan  laboron. Do, la  v ivo de la S ek cio  en  la  fini-
f"anta jaro  d isvo lv iĝ is laŭ  la  p lano program ita  en  la  pasin ta  Ĝ enerala K unveno, 

del k utim e la  elspezoj e s tis  kovritaj de la  enspezoj, k io  garantias n ian  labo
ron en  sam a n ivelo  kaj laŭ  sam a ritm o k iel en  pasintaj jaroj.

Dum  la jaro  n i organizis kaj efek tiv ig is ekskurson  a l B iarritz (Francujo) 
por partopreni en  la  V Ia Franca-H ispana E sperantista  R enkontiĝo okazinta  en  
tiu  bela  urbo. S ia tem p e aperis raporto en  BOLETIN pri tiu  aranĝo.

N i dev is rezigni la  efektiv igon  de la  organizita kom una flugvojaĝo  al H am 
burgo (G erm anujo), okaze de la 59a U niversala K ongreso de E speranto; la 
nom bro de la  partoprenontoj hispanaj en  la K ongreso estis  tro m algranda
Eor ĝin realigi. M algraŭ tio  veturis al H am burgo n ia P rezidantino kaj nia 

eleg ito  en  B ilbao  Sro. Otaola.
N ia Prezidantino, F-ino G astón ricevis sa lu ton  kun danko de Lia E kscelenca  

M oŝto Pío C abanillas Gallas, tiam a M inistro pri In form ado kaj Turism o, 
okaze de la  e ldon o en  la  hispana, de la  broŝuro “La lingva prob lem o en la 
internaciaj r ila to j” (“El prob lem a lin gü ístico  en  las relaciones in tern acion a les”), 
kies aŭtoro esta s Proi. Dro. Ivo Lapenna. Tiu kaj aliaj gratuloj ricevitaj de 
A ŭtoritatuloj kaj elstaruloj kun kiuj la  estraro de H.T.E.S. interrilatas, m ulte  
kuraĝigas n in  en  n ia  por E speranto-laboro.

V izitojn  ni ricev is e l A ŭ s t r io ,  H ungarujo, Nov-Zelando, Francujo, Jugos
lavio, Svizujo, P ortugalujo kaj Usono. La sekcio havigis in form ojn  pri feriaj 
lokoj en H ispanujo  kaj vojaĝplanojn  al esperantistoj e l p lej d iversaj landoj, 
kiuj laŭdire in ten c is ferii en  nia lando.

Por la  organizado de ekskursoj, ni daŭrigas nian kunlaboron kun la  D elega
c io  en  Zaragoza de firm o MELIA, k io m ulte  faciligas nian laboron.

La K urso de E speranto  gvidata de S-ro Fernando de D iego en  “Círculo Cul
tural M edina” e s tis  ja  sukcesa. Sekve de tio , en  la  m onato  novem bro, ankaŭ  
organizita d e H.T.E.S., nova kurso k om enciĝ is en sam a O ficiala Centro, kaj 
ankaŭ ĝi e s ta s  gvidata  de Sro. de D iego al k iu  unu p lian  fojon  n i devas danki 
pro lia sindonem o.

La ceteraj program itaj funkcioj de la sekcio  bone su kcesis kaj dum  la  jaro  
oftaj inform oj aperis en  la  ĵurnaloj de Zaragoza pri n ia esperan tista  laboro.

Zaragoza la 3 l-an de decem bro 1974.
La Sekretariino  

M.a Pilar Sancho Rebullida

GENERALA KUNSIDO DE H.T.E.S.
La 5-an d e februaro okazis la  Ĝ enerala K unsido de la  H ispana T urism a E s

peranta S ek cio  sub prezido de ĝia Prezidantino, F-ino Gastón; p o st  legado kaj 
aprobo de la raporto  p rezen tita  de la Sekretariino, oni ankaŭ aprobis la kontojn , 
kaj ĉiu jn  decidojn  de la estraro dum  la  pasin ta  jaro, in ter ili la  eksiĝon  de la  
S ek cio  k iel m em bro abonanto de U.E.A.

U nuanim e ĉiuj estraranoj es tis  reelek tita j.
Tuj sekve on i pritraktis la  aranĝojn  organizatajn  kaj organizotajn  dum  la 

kuranta jaro, pri kiuj sia tem p e ni in form os en BOLETIN.

Zaragoza la  5-an de februaro 1975.
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REVUO DE LA REVUOJ

La sonoriloj de ESPERANTO (n.0 829, januaro 1975) gaje svingiĝas anon
can te al la publiko alian m ond-skuan eventon  en la rapida progreso de la 
"nova” kaj "dinamika" UEA. Jen la m otivo  de la jubilo:

«Grupo de aktivuloj de Centro de Esperanto Sabadell anoncis monkolektan 
kampanjon cele al la likvido de la U EA-deficito. La kampanjon organizas L. Se
rrano Pérez (Fuente Nueva, 32, Sabadell, Barcelona) la sekretario de la Centro.»

N i gratu las la  sin joron  redaktoron  de ESPERANTO pro tie l sensacia  novaĵo, 
kaj deziras al s-ro L. Serrano rapidan kaj sukcesan  m onkolekton..

S ed  la  in form o havas, k iel la  skorp ioj, venenan  voston . Jen ĝi:
«Tiu ĉi esprimo de solidareco kaj jido al UEA estas des pli grava nun, 

kiam en la periodaĵo de la Hispana Esperanto-Federado, B oletín , komencas 
aperadi kontribuaĵoj, kies celo estas subfosi la fidindecon de la novaj gvi
dorganoj de UEA.»

La legantoj d e Boletín certe  m iros je  la  k om ento d e s-ro M ilojeviĉ, ĉar  
ili k onas la  sign ifon  de subfosi laŭ PV kaj PI V: “Kaŝe prepari la  ruiniĝon, 
m alsu kceson , d isfa lon  de io . . .” E b le la  supera ta len to  de s-ro M ilojeviĉ kapa
b lo s in form i al la  legantoj de ESPERANTO, k ion  ni preparas kaŝe, ĉar e sta s  
facile  k onstateb la  fakto, ke Boletín parolas per neanonim aj, b on e konataj 
voĉoj kaj ĉ iam  sub la  klara lum o de la  tago. Granda p arto  de la  subfosado 
de Boletín k on sistas en tio, publik igi nom bron  da leteroj, rezolucioj kaj in
form oj d e diversaj personoj kaj organizaĵoj, ĝu ste  tia l, k e en  ESPERANTO  
oni ilin  tu te  rifuzas, kvankam  la organo de UEA senĝene prok lam as la  libe
recon  de op in ioj. N u, laŭ ĉi principo, proklam ata, sed  n e praktikata , vi, 
s-ro M ilojeviĉ, devus inform i, ne nur pri la in icia to  de s-ro Serrano, sed  ankaŭ, 
kaj in teralie, pri la  oficiala opinio de aliaj Esperantaj soc ieto j h ispanaj, k ies  
rezolucioj aperis en  la lasta  num ero de Boletín. K iu d o  su bfosas la  veron, 
s-ro M ilojeviĉ?

E n  la sam a num ero de ESPERANTO aperas grava artikolo  de d-ro Sadler  
sub la  tito lo  Iom da pacienco mi petas, ŝa jn a s , ke la  d irektoro de la  C.O. 
sa ltis  sur la  arenon kun la in tenco  ie l flik i kaj ripari la povran argum entadon  
de s-ro M ilojeviĉ en ties pli fruaj kaj senesperaj provoj d efendi ion , k io  fakte  
esta s nedefendebla . Mi profunde bedaŭras, ke in te ligen ta  kaj esen ce  honesta  
hom o, k iel d-ro Sadler, decid iĝis verk i artikolon , kiu a ldonos ab so lu te  nenion  
al lia  prestiĝo . Sed  m i konfesu , ke d-ro S adler havis a lm enaŭ  la kuraĝon tuŝi 
la  tem on  d e la  neŭtraleco, kerno de la  profunda krizo de UEA kaj eĉ de la  
tu ta  Esperanto-m ovado. D-ro Sadler diras:

«En Hamburgo estis klare, ke la granda plimulto de la Komitato deziras 
elekti novan prezidanton.»

T am en d-ro S adler scias tre bone, ke la elek tin ta  k om itato  kreiĝis, rie 
per dem okratia  procedo, sed  esen ce  per la rekomendoj en strikta formo, kiel 
tio kutimas tie, de la organizaĵoj de la  orientaj landoj. (K onfeso  de d-ro Arturo  
B orm ann, am iko  kaj defendanto de la  nuna E straro). Ĉi tie, d-ro Sadler, vi 
m isprezentas la  faktojn  kaj, plej bedaŭrinde, vi konscie kaj in tence m ispre
zen tas ilin.

D-ro Sadler daŭrigas: «La nova prezidanto de UEA, la Estraro, la Komi
tato kaj la tuta Kongreso en Hamburgo rekonfirmis la principon de neŭtra
leco kiel 'la sola ebla vojo por la prosperigo de la Asocio, grava unuiga forto 
por ĝia laboro, kaj plej bona kondiĉo por efika kaj harmonia internacia kunla
boro en la kadro de la Asocio’. Estas la devo de ĉiuj ofic-havantoj icaj de ĉiuj 
ordinaraj membroj de UEA solidare apogi tiun linion kaj, se necese, kunagi 
por defendi la Asocion kontraŭ ĉiu ajn atenco al la neŭtraleco, de kiu ajn 
flanko ĝi povus veni. Kontraŭe, misprezenti la decidojn de la Estraro aŭ sen
baze atribui dl ĝi politikan tendencon ne estas defendo de neŭtraleco sed estas 
rekta subfoso de la unueco de UEA kaj estas en si mem neneŭtrala agado. 
Cetere, se efektive la neŭtraleco estus forlasita —kaj la ofico de direktoro de 
la C.O. permesas tion sufiĉe bone prijuĝi— ankaŭ mi reekzamenus mian ligi
tecon al UEA.»
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Belaj vortoj, sed  vortoj, kiuj esen ce diras nenion, des p li, ke d-ro Sadler  
havis antaŭ sia  nazo p li ol unu m ovon  kontraŭ la neŭtraleco, kaj nek  li, nek  
la E straro, nek la  K om itato  reagis, m algraŭ tiom  da em fazaj deklaroj kaj 
"rekonfirm oj". Ĉi-rilate ni m ontras ĉi-sube du specim enojn , ĉar la  antaŭviditaj 
kaj nepraj sekvoj de la decida in terveno de la orientaj organizaĵoj en  la puĉo  
de H am burgo jam  kom encas aperi. STARTO, 6 (44), 1974, organo de la Ĉeĥa 
Esperanto-A socio, diras:

«UEA, same kiel ĉiuj aliaj organizaĵoj celantaj la internacian sferon, estas 
devigata respeguli objektivajn ŝanĝojn en la internacia vivo. Ĝi ne povas ne
glekti ilin, se ĝi mem ne volas esti neglektata, kaj se ĝi volas labori por la 
internacia kompreniĝo. Interne de UEA oni ne povas malatenti la kvantan 
fortiĝon de la asocioj el la socialismaj landoj f temas pri la kvin plej grandaj 
asocioj aligintaj al UEA) kaj sekve ankaŭ enradikiĝon de la novaj tendencoj 
en la aplikado de la internacia lingvo. La esperantistaro atendas de la nova 
estraro, ke ĝi respektos ilin.»

La tono de la artikolo  estas, ne nur aroganta, sed  eĉ m inaca. Sed , atendu  
m om enton  kaj legu  ankaŭ ĉi tiun pecon aperintan  en ESZPERANTO MAGA- 
ZIN, decem bro 1974:

«Hungara Esperanto-Asocio havis sian komitat-kunsidon la 13-an de okto
bro... Bila Berceli, ĉefsekretario de HEA... emfazis ke... laŭ rezultoj de decidoj 
de la UK en Hamburg, UEA komprenis ĝuste la neŭtralecon kaj espereble ĝi 
faros kontaktojn kun multaj, ankaŭ kun la internaciaj sindikataj instancoj. Ni 
estas ja neŭtralaj ĝenerale en politikaj problemoj, sed ne estas neŭtralaj en 
problemoj gravaj por la sorto de la homaro.»

Oni kom paru la  retorikajn  aer-vezikojn de d-ro Sadler kun la  senkaŝaj ata
koj, fare de la ĉefaj kreintoj d e la  nunaj estraro  kaj k om itato  d e UEA, kontraŭ  
la ĝisham burga lin io  de sendependa neŭtraleco. K ial vi, d-ro Sadler, silen tis  
kaj silen tas ĉ e  ĉi tiuj eksterord inare gravaj deklaroj de ĉeĥoj kaj hungaroj?  
K ien ir is v ia  decido  "defendi la A socion  kontraŭ ĉiu  ajn aten co  al la  neŭtra
leco"? Ĉar jen , vi staras ne nur an taŭ  atenco, sed  antaŭ p li m alp li kaŝita  
postu lo  kaj m inaco. S e la  orientuloj tiam aniere postu las kaj m inacas publike, 
oni nur im agu, kia devas e s ti la ton o  de ilia  privata traktado kun  la respon
deculoj de la Estraro!

Sed ek zistas eĉ  p li grava kaj sign ifa  sim ptom o. En HEROLDO DE E SPE
RANTO n.0 13, 1-10-1974, surprize aperis la  program o de la  nova estraro  d e UEA, 
kion  ni sia tem p e kom entis. Ĉar la estraro de UEA neniel reagis ĝ is  n un  rilate  
al la publik igo de la  m en ciita  program o, ni devas log ike supozi, ke efek tive  la  
program o havas principe oficia lan  karakteron. N u, la  sesa  p un kto  de la  pro
gram o indikas k iel taskon  de la estraro: difini novan filozofion kaj lingvo
politikon de UEA.

Ĉi tiu  sesa  punkto estas jam programita atenco kontraŭ la neŭtraleco, ĉar  
ĝi povas havi nen ian  alian signifon, des pli, ke on i ten as en la  p lej m istera  
sekreto  la  program on. A nstataŭ viaj retorikaĵoj, d-ro Sadler, k ia l v i n e infor
m as al la  m em broj de UEA pri la karaktero kaj la sign ifo de la sesa  punkto?  
K ion oni kaŝas? K ion on i ne volas diri ankoraŭ?

K iel vi vidas, d-ro Sadler, la m alkonfido de la  esperantistoj rilate al la 
estraro kaj k om ita to  de UEA —aparte de tio , ke ĉi tiuj organoj kreiĝis pere  
de absolute neregulaj procedoj— baziĝas sur solidaj, faktaj m otivoj. La espe
rantistoj v idas kaj sentas, ke oni ne diras al ili la  tutan  veron, ke on i prepa
ras ankoraŭ ion  p ost la kulisoj, ke oni m alespere k lopodas trovi la m anieron  
sukeri la p ilo lon  de neneŭtrala  neŭtraleco, por ke la m em broi de UEA povu  
ĝin gluti.

Kaj dum e la orientu loj, kaj ties okcidentaj am ikoj, atendas kaj kom encas  
perdi la  p aciencon ...

Ĝis la  proksim a revu-rikolto, kun plej koraj salu toj,

Fernando de Diego
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f t i  legim por o i . . .
MODELA PRONONCO DE LA IN TER 

LINGVO ESPERANTO (R epresaĵo  el 
S cien ca  R evuo) de A. Lienhard!. 
B eograd  (Jugoslavio), 1973. B roŝuro  
16-paĝa, 17 x  24 cm . Prezo:

K elkaj asertoj de la aŭtoro r ila te  al 
la “m o d e la ” prononco de esperanto  
havas apenaŭ akadem ian valoron  kaj 
ĝenerale baziĝas sur subjektivaj prefe
roj. ĉ e f e  pri la  akcentado de v o r tk u n 
m etoj m i n e konsentas kun s-ro Lien- 
hardt. Diri, ke pomo-vino (kun nur unu  
akcento, n om e sur la  an taŭ lasta  silabo  
vi) son as artefarite , do nenature, ŝajnas  
al m i aserto  sen  ia  konsisto . Al ni, 
hispan lingvanoj, sonas artefarite lia  
preferata  form o pómo-víno! Laŭ la  re
gulo IO de la  Fundam ento de E spe
ranto, la  akcento estas ĉiam  su r la 
an taŭ lasta  silabo, do en pomo-vino nur 
vi rajtas la  akcenton, ĉar la regulo  ne  
faras d istin gon  in ter  sim plaj kaj kun
m etitaj vortoj.

A lie (kaj surbaze de la  regulo  l i . 0 
de la  d irita  Fundam ento: la gramatikaj 
finiĝoj estas rigardataj kiel memstaraj 
vortoj), eniranto, por ekzem plo, kaj 
laŭ la  "m odeloj" de la  aŭtoro, devus 
akcentiĝ i eníránto!

E ble la  so lvo  troviĝus en tio , preni 
kiel m odelon  de prononco nacian  
lingvon, la italan, por ekzem plo, k iu  
esta s, laŭ  m ia scio , la plej proksim a  
al la fonetik o  de esperanto.

Fernando de Diego
GRANDA GALERIO ZAMENHOFA, de 

A dolf H olzhaus. Eldono: Fondum o  
E speranto, Finnlando, 1973. 29,5 X 21 
cm ., 567 paĝoj, b indita. Prezo:

ĉ i  tiu  aspekte im pona lib ro  es ta s  la  
efek tiv igo  de g iganta laboro p len um ita  
de s-ro H olzhaus, ĉar, laŭ  la  antaŭpa
rolo de s-ro V ilho  Seta la , “la vivlaboro 
de eminenta homo (ĉi-kaze Z am enhof) 
devus esti reprezentata kiel bildogale
rio en unu libro".

S ed  s-ro H olzhaus p li o l elĉerpas la  
tem on, se  konsideri, k e apud granda  
nom bro d a  fo to j de Zam enhof kaj t ie s  
fam ilianoj en  d iversaj aĝoj kaj situ a
cioj, la  aŭ toro inkluzivigas m u ltege  da  
bildoj apenaŭ  in teresaj aŭ ab so lu te sen
valoraj d e ajna  vidpunkto: tito lpaĝoj 
de m alnovaj libroj, reproduktoj d e ga
zeto j, le tero j, poŝtk artoj, m uzikaĵoj, 
anoncoj ĵurnalaj, m oneroj, b ildoj de

dom oj, stratoj, m onu m entoj, strato-ta- 
buloj, poŝtm arkoj ktp . kun  tre  dubinda  
valoro h istoria, kvankam  m i kom pre
nas, ke ĉio  ĉ i p ovas fe liĉ ig i h om on  po
sedatan  de akuta kolekto-m anio. E n  la  
sek c io  de la  lib ro  "D iversaĵoj”, paĝo  
469, troviĝas fo to  d e la  aŭ toro  staranta  
apud b lanka u rso  en  la  jaro  1958. La 
foto  esta s ne m alm u lte  am uza kaj per  
si m em  valoras preskaŭ  la  duonon  de 
la prezo de la  libro, sed  m i tu te  ne  
povas kapti, k ion  kom unan ĝi h avas kun  
Z am enhof... eĉ  se  la  u rso  p arolu s espe
ranton!

Mi n e povas n e adm iri la  paciencon, 
la sinded iĉon  kaj la  en tuziasm on  de 
la aŭtoro en  ties  serĉado kaj lokalizo  
de tiom  da grafikaĵoj kaj reproduktoj 
aperantaj en  lia  libro, kvankam  d es
tin i paĝegon  29 x  21 cm ., d e ekster
ordinara bon- kvalita  papero p or la  
reprodukto, por ekzem plo, de u n u  sola  
eta  poŝtm arko, ŝajnas al m i, in teralie, 
financa frenezaĵo. Sed , kom preneble, 
ĉiu  faras per s ia  m ono kion li volas. 
A liflanke m i ne p ovas ne bedaŭri, ke 
s-ro H olzhaus e lspezis t ie l grandegan  
m onsum on  en la  kom p ilo  kaj e ldon o de 
grafika kolekto  de dubinda va loro  dum  
verkoj geniaj, k iel Tutmonda Sonoro de  
K alocsay ŝim as en  tirk esto  pro m anko  
de m ecenato.

Fernando de Diego

CU VI PAROLAS TENDARE?, de 
R enato C orsetti kaj M auro La Torre, 
laŭ m aterialo  p retig ita  d e H an s Bek- 
ker. B ildkurso por labortendaroj. 
Eldono: TEJO, R otterdam , 1974. For
m ato 14 x  20,5 cm ., 96 p aĝoj. Abunde 
ilu strita , broŝurita. Prezo:

La libro eldon iĝ is, laŭ  la  kunaŭtoro  
R enato C orsetti, k iel h elp ilo  p or la  
in struado de E speranto  en  laborten
daroj. En sia  karaktero de h e lp ilo  ĝ i 
povas fari bonan servon , n e  n ur inter  
tendaranoj, sed  ankaŭ in ter  ĉiuspecaj 
k om encantoj, se  ilin  gv idas k om p eten ta  
in stru isto . La ekzercoj abundas, kaj la  
am uzaj desegnoj kontribuas al la  uzin- 
deco  d e la  libro.

Fernando de Diego

R ecenzanto esprim as nur sian  pro
pran op in ion  p ri la  verkoj a l li afable  
subm etitaj de la  aŭtoroj aŭ  eldon istoj. 
Du ekzem pleroj d e la  koncerna verko  
rajtos recenzon; unu  m encion .
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La 8-an de februaro ni celebris la  S ocietan  Feston , kiun jam  trad icie ni 
koincid igas kun  la karnavala sabato.

La slogano de n ia F esto  es tis  "VI AMUZIĜU K IEL EBLE PLEJ M ULTE” 
kaj verdire la partoprenantaro tre h onoris la  devizon, ĉar ĝ is la  unuaj horoj 
de la  sekvanta tago sen lace oni dancadis en  la plej am ikeca eto so  in ter ridoj 
kaj amuzaj spritaĵoj.

Pro tio , ke tiu  tago es tis  karnavala sabato, m ultaj e l la partoprenantoj sin  
vestis  per originalaj vestaĵoj. Por prem ii tiujn  gekuraĝulojn, el kiuj abundis 
junulinoj, on i d istribu is d iversajn  prem iojn.

Jen iuj el la junulinoj partoprenintaj en la festo.

Por la  unua fojo , pasintjare ni e lek tis "Pubilla", nu, ĉi tiu  jaro ni jam  
havas novan reĝinon, m eritp lene atingis tiun tito lon  F-ino M.a Jestis M olina 
Serrano, al k iu  ni ĉiuj deziras grandan sukceson.

Jes, la  F esto  fin iĝ is kaj niaj pensoj jam  flugas al tiu  de la  venonta  jaro, 
Festo al kiu v i esta s  kore invitata.

L u is  S e r r a n o  Pérez .
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ESPERANTO-EKSPOZICIO EN BARCELONA
D e Ia 17-a ĝ is la 24-a de la  pasin ta  N ovem bro, la E speranto-Fako de la  

"Fom ento M artinense” (B arcelona) prezentis la 11-an E speranto-E kspozicion  
en sia  propra ejo.

La E kspozicion , kiu kom pilis tre in teresan  m aterialon, v iz itis p li ol 800 
personoj.


